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Året är 1939. Tyskland invaderar Polen 

och startar därmed andra världskriget, 

den amerikanske jazzmusikern Duke El-

lington ger sin första sverigekonsert och 

mjölken kostar 23 öre litern  

   I hälsingeskogen, nordväst om sjön 

Norrbränningen, omgiven av stolta tallar 

och viskande granar, hukar en gammal 

övergiven, vildmarkstuga. Långt tillbaka 

använde traktens bönder huggarbaracken 

när de sågade sitt timmer. Hit kommer 

den unge Lennart Plahn vandrande på 

barrtäckta stigar. Hans längtan till natu-

ren och ensamheten har än en gång drivit 

honom ut i skogen. Otaliga gånger under 

skolåren har han skolkat från skolan och i 

stället tillbringat tiden i skogarna runt 

hemmet i Ljusne.  

   Lennart förälskar sig omedelbart i stu-

gan och platsen. Kanske han redan nu får 

en vision av den förunderliga och märkliga 

sagovärld och de fantastiska varelser som 

han kommer att ge liv åt. Han är 15 år 

när han första gången får syn på Sågstug-

an.  

   Tanken på stugan vill inte lämna honom 

och efter värnplikten söker han upp jäg-

mästaren på skogsbolaget och ber att      

få köpa stugan. Köpa stugan får han inte, 

men han får bolagets tillåtelse att an-

vända den och betrakta den som sin egen. 

   Nu börjar det mödosamma arbetet med 

att göra stugan beboelig. Taket är det 

första som Lennart tar itu med. Det reg-

nar in och hinken som han hänger på ett 

älghorn fylls alltför snabbt. Lennart sätter 

igång med spänta 3000 spånor till det nya 

inner taket. Varje spåna får ett eget möns-

ter. Han vill att det ska se fint ut. Och 

visst blir det fint och nu väcks tanken på 

ett yttertak där det växer gräs. Sagt och 

gjort. Från tre kolbottnar skottar han jord 

och forslar till stugan. 

 

En sagovärld i en glänta i skogen 
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Han sållar jorden, bygger en ställning och 

fraktar upp den i en skottkärra på stugta-

ket. Han skaffar gräsfrön och sår. Men 

gräset dör och i stället hjälper naturen ho-

nom. Vilda blommor, hallon och smultron 

vandrar in på taket. Hallonen rensar 

Lennart bort, men smultronen plockar 

han och njuter av.  

   Lennart är ivrig att få stugan trevlig och 

beboelig. I en första omgång sätter han 

upp tapeter utan något underarbete. Det 

blir inte så bra. Spikhuvuden och gammal 

smuts tränger fram. Först när han klär 

väggarna med träpanel blir han nöjd med 

resultatet.  

   I omgångar bär han material till stugan. 

Säckar med sågspån och 300 tegelstenar 

om tio i taget tar han i sin ryggsäck. Han 

isolerar taket och murar om spisen.  

Snart reser sig en 

ny skorsten mot 

skyn och inne i stu-

gan sprider sig en 

god värme.    

    

    

 

 

 

   Vägen från Ljusne till stugan är lång. 

Det tar Lennart flera timmar att ta sig dit. 

En mil genom skogen och Storberget, över 

Norrbränningens vatten cyklar, ror och 

vandrar Lennart till sin stuga. Han färdas 

aldrig tomhänt. Säckar med jord, bygg-

material, plantor och allt han behöver slä-

par han med sig. Ett gammalt härbre från 

Maråker byter Lennart till sig mot en chif-

fonjé.  

Lennarts färdväg från Ljusne till stugan 
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Portalen som leder in till Lennarts värld. 

   Han monterar ner härbret i delar och 

fraktar det i omgångar till Sågstugan. Ef-

ter en del justeringar av dammens utlopp 

får härbret sin plats och här sätter han 

även upp ett litet vattenhjul.  

   Till stugan i skogen beger sig Lennart 

så ofta han kan. Det spelar ingen roll om 

det är vinter eller sommar. All sin fritid 

tillbringar han i sitt paradis. Mamma och 

pappa och de tre småsystrarna kommer 

på besök men Lennart firar till och med 

jularna i sin stuga.  

   Nya projekt runt och i stugan är alltid 

på gång. Med en aldrig sinande energi 

planterar han rododendronbuskar och 

snart prunkar blommor i alla nyanser av 

lila, rött och rosa.  

 

Lennart vid sin stuga en vinterdag 



 

6 

 

 

En uppsträckt “hand” är ett av många kluriga 

vittnesbörd om Lennarts humor. 

Lennart snickrar en bro över bäcken, som     

porlar genom skogen. 

 

   Snövits slott omgivet av svärdsliljor, 

bredkaveldun och vildväxande gul och vit 

näckros speglar sig i dammen som snart 

är helt fylld av små holmar med sagohus, 

övervakade av bergakungen själv. Han 

står med sin krona på huvudet och sin 

gulfärgade plåtkrage och blickar stolt ut 

över sitt rike. 
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   I dammen simmar tama abborrar, som 

punktligt kommer till Lennart för att låta 

sig matas med mask och andra läckerhet-

er direkt ur handen. 

   Från dammen hämtar han vatten till sitt 

becksvarta kokkaffe, som han gärna bju-

der sina besökare på.  

                                                                       

 

   Lennart är lycklig i sitt Eden och njuter 

av fjärilarnas dans bland prästkragar, vår-

lök, aklejor, blåsippor och vårkrage. 

   Hans arbete på Plywooden i Ljusne 

tvingar upp honom klockan fyra på mor-

gonen för att han ska hinna i tid.  

   Han visslar när han vandrar omkring i 

den för honom bästa av världar. 
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Sakta men säkert växer Lennarts sago-

värld. Träden runt stugan pryder han med 

fantasirika figurer och överallt sätter han 

upp holkar för alla sorters fåglar.  

   Gömda bakom träd och inkilade mellan 

stenar kikar olika väsen fram.  

Här finns häxor, troll och magiska väsen 

   Överallt plirar ögon som nyfiket och vän-

ligt betraktar besökaren och förstärker 

känslan av förunderlig drömvärld.     

   Av flaskbottnar och glasskärvor bygger 

Lennart ett mosaikhus. Det är ett tids-

ödande arbete och tar ett år att färdig-

ställa. Själv tycker han att tiden står stilla 

när han skapar.  
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Lennart med en orm 

Lennarts hjärta klappar för allt levande. 

Det spelar ingen roll om det handlar om 

fåglar, insekter, däggdjur eller till och med 

ormar. I en lekstuga, hemma på gården i 

Ljusne, smyger han ner ett par ormar i ett 

tomt sockerpaket. De hittas av småsyst-

rarna, som får en mindre angenäm upple-

velse och aldrig glömmer händelsen. 

Mårdhonan med 

ungar som huse-

rar under taket på 

stugan låter han 

bo kvar. I timmar 

kan han sitta och 

betrakta getingar 

och humlor.  

Djuren är hans 

vänner. En tidig 

vårdag när 

Lennart med yxa 

och såg tar en av 

sina långa prome-

nader i vildmarken 

hittar han en en-

sam grävlings-

unge. 

Djuren 

Lennart står länge och funderar. Till slut 

bestämmer han sig. Han tar med ungen 

till stugan. Ungen är så liten att den 

ännu inte öppnat ögonen men när den 

gör det är det Lennart som blir ”mamma”. 

Grävlingen får namnet Buster och följer 

Lennart som en hund. I de branta slutt-

ningarna runt stugan rullar han som ett 

litet luddigt klot och bereder Lennart stor 

glädje. Under de första tre veckorna får 

Buster följa med fram och tillbaka till 

Ljusne. Men grävlingen blir van vid stu-

gan och dess omgivningar och får stanna 

när Lennart måste till Ljusne och arbetet.  
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   Under långa perioder har Lennart en 

kakadua, en ara och en grå jako som 

sällskap i stugan. De är vingklippta och 

går lösa på tomten. När Lennart är på ar-

betet får de hålla till i den stora buren 

han snickrat.  

   Grå jakon pladdrar och visslar melo-

dien till ”Familjen Adams” och  Lennart 

lär den hela tiden nya ord. ””Lennart ska 

vi gå till skogen?” säger fågeln och 

Lennart ler nöjt. 

  

   En dag i lekens hetta biter grävlingen 

Lennart i armen. Det blir en liten rispa, 

som dessvärre utvecklas till blodförgift-

ning. Med armen i bandage måste 

Lennart i stället för att ro genvägen över 

Bränningen, gå längs strandkanten.  

Buster följer med och lär sig vägen. När 

armen läkt och Lennart kan börja ro igen 

är Buster skarpsinnig nog att springa 

längs den inlärda strandkanten och vän-

tar på sin husse vid stället där mopeden 

står parkerad.    

   Det är med oro Lennart gasar ifrån 

Buster på skogsvägen. Han hoppas att 

grävlingen ska ta sig tillbaka till stugan. 

När Lennart  nästa dag skyndar till Bus-

ter får han syn på vännens uppspikade 

skinn på en ladugårdsvägg. Någon har 

berövat Lennart den trognaste vän och 

följeslagare han någonsin haft. 

 

 

 

 

Tranorna på myren matar  

Lennart med potatis 
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Den tama fågeln Kajsa blir ett kärt säll-

skap, slagugglan som huserar i skogen 

vänjer sig vid Lennart och följer intresse-

rat hans förehavanden.  

   Älgar och rådjur smyger fram och låter 

sig matas 

- De är mina kamrater, säger Lennart. 

   Ekorren Kurre får han dock släppa ut i 

skogen igen när mamma tröttnar på ekor-

rens oförskämda sätt att klättra upp på 

de tvåbenta och kissa längs ryggen. 

   Lennarts stora naturintresse gör att han 

lär sig många djur och växters namn på 

latin. Inspirerad av visselkonstnären Jan 

Lindblad blir Lennart med tiden själv en 

mästare på att härma fåglars läten. 
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Den rikliga blomsterprakten runt stugan 

lockar med sina starka dofter till sig en 

invasion av citronfjärilar. De inspirerar 

Lennart att börja tälja fjärilar i björk. Det 

hårda träslaget är perfekt för ändamålet, 

men svårbearbetat. Men Lennart är ut-

hållig och det bli en stor samling till pynt 

och prydnad.  

   Nu börjar Lennart på allvar att forma 

sina figurer. Med ett oändligt tålamod, en 

stor portion humor och med en konstnärs 

öga förverkligar han det som naturen på-

börjat. Under barmarksperioden vandrar 

han runt i skogarna för att leta ”ämnen” 

till sina kommande skapelser. Ämnen, 

som han sedan under vintern iförd snö-

skor, släpar hem på kälke till sin stuga. 

Han arbetar i alla träslag, men föredrar 

alrötter. Vissa kvistar slår han knut på 

för att senare ”skörda” som ett ämne till 

en orm. Grenar, rötter och knosor får liv 

under Lennarts skaparhänder. 

   Utan tillgång till elektricitet i stugan 

värmer han sitt verktyg över öppen eld 

och bränner in mönster och dekorationer 

i figurerna.   

Figurerna 
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   Lennart vrider och vänder rötter och knosor innan han tar sig an sina skapelser. 
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Trots att Lennart njuter av ensamheten, 

tystnaden och naturen är han ingen ens-

ling utan välkomnar alltid vänner och in-

tresserade besökare till sin stuga. Han 

köper gästböcker som de får skriva i och 

där kan man läsa att många, många åter-

kommer år efter år. Han bjuder på sitt 

starka kaffe ur den trebenta sotiga kaffe-

pannan och underhåller med otaliga be-

rättelser om sina strapatser, växterna och 

djuren. 

Porträtt av Lennart signerat Stig Lindqvist 

Vänner och besökare 

   Den käre vännen, konstnären Stig Lind- 

qvist tecknar och målar av stugan, Lennart 

och många av de fantastiska skapelser som 

finns här.  

Flera av teckningarna återfinns i Lennarts 

gästböcker. 
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Lennarts stuga målad av Stig Lindqvist 
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En annan flitig besökare är Helge Sand-

ström ”Gajen”. Under långa perioder fun-

gerar han, som Lennart säger, nästan 

som en ”hushållerska”. När Lennart är 

ute på sina långa vandringar i jakten på 

lämpliga ”ämnen” blåser Helge i sin vis-

selpipa när maten är klar. Det är bara för 

Lennart att gå hem och sätta sig vid du-

kat bord. Oftast serveras det korv. En dag 

dröjer det så länge innan Lennart hör nå-

got visselljud att han blir orolig för att nå-

got ska ha hänt. Lennart går tillbaka till 

stugan, som är tom. Ingen Helge, men på 

bordet ligger ett sockerkakrecept och 

Lennart förstår att Helge har tagit sig den 

långa vägen till Ljusne för att handla nöd-

vändiga ingredienser.  

   Under många år besöker vännen Bertil 

Dahlström Lennart i stugan. Han är en 

oförtröttlig gästboksskrivare som präntar 

många diktrader med sin vackra handstil. 

   Och visst blir det sockerkaka till kaffet 

denna dag, en visserligen god, men tvärt 

lutande som en backe. När Lennart in-

spekterar spisen ser han hur snett den 

står och förstår sockerkakans märkliga 

form. 

Helge Sandström  på väg till Lennart 

   Människor från när och fjärran besöker 

Lennart. Skolklasser förlägger sina utflyk-

ter till stugan i skogen. Alla blir förund-

rade och bergtagna av att mitt i djupaste 

skogen hitta en gömd sagovärld.  
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Lennart trivs i sin roll som berättare och värd för vänner och besökare. 
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Lennarts skaparglädje vet inga gränser. 

Figur efter figur tar form och får sin plats 

i stugan. Att sälja någon av sina figurer 

faller honom inte in. Däremot skänker 

han gärna till nära vänner och till systrar-

na och systerdotter.  

Stugan blir för trång 

Det börjar bli trångt i stugan. Så trångt 

att Lennart inte själv får plats. 

   Det problemet löser han med sedvanlig 

energi.  Han bygger sig en ”sovstuga” med 

en enkel kamin.  
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Sovstugan  

 

Lennart är en hängiven radiolyssnare  och föl-

jer med intresse nyheter utifrån världen. 
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Lennart Plahn föddes i Ljusne, en ort han 

blev trogen under hela sitt liv. Här gick 

han i skolan, här fanns familjen med för-

äldrar och småsystrar.  

   Som storebror retades han ibland, 

oförargliga saker som att stoppa levande 

humlor innanför blusarna och berätta 

hårresande spökhistorier men han var all-

tid snäll och rolig.                                 

Pappa arbetade på Ljusne brädgård och 

spelade tuba i Ljusne-Ala Blåsorkester. 

Mamma, som endast var 17 år då 

Lennart föddes, oroade sig ständigt för 

sin ende son. Ofta stod hon med maten 

färdig till långt in på natten. Vad allt 

kunde inte hända när han ensam höll till 

i vildmarken?  

   Och visst fanns det gånger då Lennart 

råkade illa ut. Som den gången han 

skulle frakta en stor stubbe på kälken till 

stugan och i en brant backe fick kälken 

med last över sig så att han skadade ryg-

gen. Eller som då han gick igenom isen 

och nedkyld och blöt tog sig tillbaka stu-

gan, där han sprang sig varm mellan väg-

garna. För att inte tala om när Lennart 

högg sig i benet och virade isolerband 

runt såret och sedan cyklade hem.  

   Lennart var en engagerad och rolig be-

rättare och med hjälp av sitt kristallklara 

minne delgav han många åhörare episo-

der ur sitt sagolika liv. 

   När kroppen till slut sa ifrån tillbring-

ade Lennart de sista åren på äldreboen-

det Björkbacka i Ljusne. 

   Vid sin död lämnade Lennart ett livsverk 

efter sig, en konstsamling med flera hundra 

figurer och föremål, som han skänkte till Na-

turskyddsföreningen i  

Söderhamn.  
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Kall och mörk är kvällen, 
enslig är min tysta stig. 

Slocknad är på spiselhällen 
elden, som skall värma mig. 

Grå och gammal är min koja, 
enkelt allt som finns däri. 

Mig den binder med sin boja, 
stigen dit mig kär skall bli. 

Vid mitt fönster vinden spelar 
ängsligt hörs dess spröda ljud. 
Den liksom mina tankar delar, 
kommer med ett fjärran bud. 

Skulle någon gång jag längta 
ut till stora världens larm 

saknas dock min tysta glänta, 
kojan låg i skogens barm. 

Här är lugnt, allt så stilla 
ingen jämmer, inga klagorop 
Kojan är min kära sagovilla 

gömd i kalla vita drivors hop. 

Vita vidder snö, enslig skog 
Blir min värld, ja mitt allt. 

I nattens mörker är det nog 
blott hjärtat ej blir kallt 

 

 

 

Min ensamhet 

1924 - 2009 

Porträtt; Torne Rösth, SKK 
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http://www.hjalm.org/plahn/ 
Lyssna gärna till ”Lennart berättar” på vår hemsida: 

http://www.hjalm.org/plahn/story.mp3 

 

E4:an från norr. 

Från Söderhamns norra utfart kör du 15 

km söderut. Sväng in på vändplatsen till 

höger strax efter skylten ”Tönnebro 11 

km”. * Passera grinden och följ sedan den 

på kartan rödmarkerade vägen. Efter 4 

km finns en sten med ett litet stenröse på 

höger sida. Sväng vänster och följ denna 

väg ca 500 meter tills du kommer till ett 

backkrön där det på höger sida finns en 

stor sten med ännu ett stenröse. Där fin-

ner du stigen fram till Lennart stuga. 

E4:an från söder. 

När du passerat sjön Norrbränningen  

(ca. 60 km norr om Gävle) kör du ca. 700 

meter. Sväng in på vändplatsen till höger 

och korsa E4:an till motsvarande vänd-

plats på andra sidan. * Följ sedan anvis-

ningarna enlig ovan. 

Vägbeskrivning till Lennarts stuga 
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